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Companhia Energética do Maranhão – CEMAR
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Carlos Augusto Leone Piani

Prezados Senhores:

Em notícia veiculada no jornal Gazeta Mercantil, edição de 15 de outubro de
2004, consta, entre outras informações, que:
•
•
•

a Cemar prevê faturamento bruto de R$ 700 milhões para 2004 e lucro
líquido no quarto trimestre, embora o terceiro trimestre tenha sido de
prejuízo;
até dezembro, os investimentos para modernização da companhia vão
totalizar R$ 54 milhões;
a meta é investir cerca de R$ 300 milhões até o final de 2009 na melhoria
da empresa, o que inclui obras de recuperação e expansão da rede de
distribuição.

Solicitamos esclarecimentos sobre a referida noticia, bem como outras
informações consideradas importantes.

Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S.A.
Fone: (011) 3233-2063/3233-2222

São Luis, 15 de outubro de 2004.
À
Sociedade Operadora de Mercado de Ativos S.A.
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Att.: Nelson Barroso Ortega

Prezado Sr. Ortega,
No dia 15 de outubro de 2004, o jornal Gazeta Mercantil publicou notícia
contendo informações sobre a Companhia Energética do Maranhão, sobre a
qual gostaríamos de tecer os seguintes esclarecimentos:
•

A administração da CEMAR prevê que o faturamento bruto de 2004 alcance
aproximadamente R$700 milhões e, confirmada esta previsão, a companhia
terá lucro líquido no quarto trimestre do ano, dado a conclusão de sua
reestruturação financeira, que foi amplamente anunciada após a troca do
controle acionário da Companhia ocorrida em 30 de abril de 2004;

•

A diretoria da CEMAR estima que até o final do ano de 2004 os
investimentos para modernização da companhia atinjam cerca de R$54
milhões. O orçamento dos investimentos em recuperação e expansão da
rede até 2009 está sob revisão, mas estimativas preliminares indicam um
investimento de aproximadamente R$300 milhões.

Estamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais.

Atenciosamente,
Carlos Augusto Leone Piani
Diretor de Relações com Investidores

